
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Α  πόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.2169/2017/0002061/ΑΚ/12-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΚΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 13-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 4687/28-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

Ι

(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.2170/2017/0002071/ΑΚ/12-01-2018 από-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΣΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΧΑΪΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-2002, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 13-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 4688/
28-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2180/2017/0002156/ΑΚ/16-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 26-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) 
ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΗΛΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΗΛΟ 

(ILO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΚΛΙ-

ΕΝΤΑ (KLIEDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2179/2017/0002127/ΑΚ/17-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 04-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(5)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.2178/2017/0002121/ΑΚ/12-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΡΙΚΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυ-
μο) ΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 5094/24-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
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εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2182/2017/0002185/ΑΚ/16-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-12-
2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (ALLAJBEU) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (ALLAJBEU) (κύριο 

όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2129/2017/0001412/ΑΚ/17-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΒΟΥΡΜΟ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΥΡΜΟ (VURMO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΥΡΜΟ (VURMO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την Φ.1999/2016/0002681/ΑΚ/12-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΒΟΡΓΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ (DILANYAN) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΒΟΡΓΚ (GEVORG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ (DILANYAN) (κύριο 

όνομα) ΖΑΝΝΑ (ZHANNA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.2127/2017/0001408/ΑΚ/01-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΛΙΝΤ (επώνυμο) ΡΑΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 13-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 3404/13-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.1664/2018/0000005/06-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-01-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ 21.1/5988/23-08-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

 Με την αριθμ. Φ.3124/2017/0001505/07-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται δεκτό το από 25-10-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ 
ΟΓΛΟΥ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΤΖΕΣΚΟΥΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2015, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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